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               ZÁMEK BUDIŠOV 
Zámek Budišov stojí na místě středověké vodní tvrze, zajišťované vodním příkopem a dvěma rybníky, 

dnes vysušenými. Důležitou součástí tvrze byla obytná věž, ze které později vznikl víceposchoďový palác. 

Ve 14. stol. tvrz drželi páni z Lomnice. Od druhé poloviny 15. stol. vlastnili panství páni z Noskova, za 

jejichž působení došlo k úpravě tvrze na letohrad s raně renesanční nádvorní lodžií, jejíž sloupy se 

dochovaly ve vstupní místnosti do prvního patra. V 70. letech 16. stol. Václav Berka z Dubé přestavěl 

letohrad na renesanční zámek s typickým uzavřeným půdorysem a s arkádovým nádvořím. Barokní 

podoba zámku vznikla přestavbou provedenou ve 20. letech 18. stol. za hrabat Paarů. Charakterizuje ji 

podstřešní patro, portál a kamenný most se sochařskou výzdobou. Proběhly i výrazné úpravy interiéru, 

který byl vyzdoben štukami a nástěnnými malbami se zlacenými prvky. Z této doby se zachovala výzdoba 

jedné místnosti v prvním patře, dvou salonků a kaple ve druhém patře a sala terrena v přízemí, navržená 

vídeňským malířem A. J. Prennerem, která je nejvzácnější částí zámku. V rámci přestavby byly před 

zámkem také postaveny hospodářské budovy a kolem zámku byl zřízen park se čtyřmi rybníky, zčásti 

upravený ve francouzském stylu. Z bohaté sochařské výzdoby parku, na níž se podíleli F. A. Jelínek, 

F. G. Skalický, L. Mattielli nebo G. R. Donner, zbylo jen velmi málo. V té době byl zámecký park 

považován za jeden z nejkrásnějších na Moravě. Dnešní pozdně barokní podobu získal zámek úpravami na 

konci 18. stol. za barona Jungwirtha. Na začátku 19. stol. přešlo sídlo do vlastnictví rodiny Baratta-

Dragono, které patřilo až do r. 1945. Po 2. sv. válce připadl zámek státu. Umělecká díla byla nařízenými 

svozy odvážena jinam, některé obrazy se octly ve sbírkách jaroměřického zámku, zámecká knihovna byla 

odvezena na zámek do Třebíče. Zámek poté sloužil jako družstevní prádelna, krátký čas zde sídlila škola, 

a zámecké prostory byly také využívány jako sklad textilu nebo byty. V r. 1974 převzalo zámek do správy 

Moravské zemské muzeum a po rozsáhlých úpravách zde vybudovalo zoologický depozitář, který byl pro 

veřejnost otevřen v r. 1991. V současnosti zámek vlastní městys Budišov. 

Prohlídková trasa Zámecký okruh: tel. 702 001 897 www.mestysbudisov.cz 

 



Návštěvníci se na prohlídkové trase Zámeckého okruhu seznámí s historií zámku a významnými rody, 

podívají se i do dříve nepřístupných prostor, jakými jsou Antický a Rybářský salonek, nově zrestaurovaná 

kaple sv. Anny nebo sala terrena. 

 

     

 


